
Минулої п’ятниці про
довжила роботу профспіл
кова конференція вузу. 
Тривало обговорення умов 
колективного договору між 
адміністрацією і профспіл
кою, в результаті чого ви
роблено спільні позиції 5 
усіх питань і договір 
підписано. В зв’язку з поеи- 
силенням ролі госпрозра
хунку і скороченням шта
тів в договір включено 
істотне доповнення: <3
метою забезпечення соціа
льного захисту працівни
ків інституту, котрі не 
мають іншого, крім зарпла
ти, матеріального забезпе
чення, а також надання 
колективу більшого дина
мізму та забезпечення 
спадкоємності в інституті, 
трудові договори, укладені 
з працівниками пенсійно
го віку, що мають право

ЗНОВ НЕ ВУЛО "
на повну пенсію, перери
вати на основі статті 
Кодексу Законів п р о  
працю в УРСР (за винят
ком професорів).

Адміністрації приймати 
на роботу пенсіонерів ті
льки за тимчасовим стро
ковим договором чи кон
трактом на строк до двох 
років за умови їх високої 
кваліфікації та задовільно
го здоров’я. За працюючи
ми в цьому випадку пен
сіонерами зберігається 
право на отримання пов
ної зарплати і повної пен
сії».

Конференція прийняла 
рішеня про довибори в 
склад профкому голів 
профбюро, про перевід від

носин з вищестоячими 
профорганами на договірні 
умови, починаючи з 1992 
року. Дискутувалась також 
пропозиція, щоб до укла
дення цього договору при
пинити відрахування (20 
процентів) з профвнесків, 
але конференція поки-що 
утрималась від прийняття 
такого рішення.

Профкому дозволено пе
рерахувати прийнятну суму 
для пайової участі в бу
дівництві санаторію типу 
трускавецьких здравниць 
у Сатанові Хмельницької 
області.

На інститутській кон
ференції оголошено список 
і вручено медалі тим пра-

цівникам, хто удостоєний 
почесного звання «Ветеран 
праці» за 1990-й рік. В 
цьому списку —■ прізви
ща: Г. С. Богута, Н. С. Бе- 
лінська, С. В. Гусак, А  М 
Зарічний, Г. І. Волошенюк, 
Н. М. Мазур, Г. 3. Поли
ваний, С. І. П’ятій, О. М. 
Потапова, В. М. Половин- 
чук, Я. В. Сатайкіна, 
В. Н. Пащенко, В. Я. Со- 
коринська, В. Г. Морозов, 
М. О. Куцевол, В. С. Стра- 
тієнко, М. А. Квітка, Г. Б. 
Кириленко, Р. Я. Дупляк, 
М. І. Гузенко, М. А . Ста- 
ровойтов, Б. М. Ковальчук.

На жаль, конференція і 
цього разу не зуміла за
вершити роботу повністю. 
Забракло «кворуму» при 
дообрані одного члена 
профкому. А тому доведе
ться збиратися втретє.

7—9 червня у вінничан 
були приємні дні відпочинку 
— до нашого міста при
були в гості клуби весе
лих і винахідливих з Оде
ського університету (краща 
команда Радянського Сою
зу), Кам’янець - Подільсь
кого педагогічного інсти
туту. В цих своєрідних по
єдинках дотепників з ус
піхом виступала також 
команда Вінницького полі- 
теху.

На знімку: один з фраг
ментів змагань.

Фото С. Лісового.

▲

Р А Д І ВЛАДА І НАРОД

СТАРАТИСЯ
В  ІНСТИТУТІ підбито 

підсумки професійних 
конкурсів викладачів на 
кращий підручник, учбовий 
методичний посібник, на 
кращого лектора й викла
дача, котрий проводить 
практичні й лабораторні за- 
няття. Наслідки будуть ого
лошені на серпневій нараді 
перед початком нового нав
чального року. Імена кра
щих заноситимуться до 
«Книги пошани лауреатів 
конкурсів педагогічної май
стерності», яка запровад
жується у вузі.

КОРОТКО 
ПРО РІЗНЕ
В ЕДАКЦІЯ міжвідомчо- 
■ республіканського науко
вого збірника «Програмова
не навчання» просить над
силати статті з питань ор
ганізації вищої освіти, тех
нології учбового процесу, 
теорії і практики вико
ристання сучасних засобів 
і методів навчання. Статті 
мають бути розміром не 
більше половини друкова
ного аркуша, можна супро
водити їх ілюстраціями. 
Збірник виходить раз на 
рік.

— Народні маси, — казав 
філософ, —- як отара овець: 
без погонича не можуть.

Справді, людьми завжди 
хтось командував: в сиву
давнину — фараони і кар
динали, імператори і царі, 
атамани і старшини, потім 
— президенти і регенти, 
комісари і генсеки...

Але у давні роки самі 
ж народні маси і обирали 
собі ватажків. На віче, сході 
або й просто на майдані 
коло церкви, причому, мож
на сказати, найдемократич- 
нішим способом: «Хай ча
бан,— усі гукнули, — за 
отамана буде!».

І той чабан привселюдно 
орержував керівну булаву 
і служив громаді, будь здо
ров — по правді та спра
ведливості, не обзаводячись 
ні казенними дорогими да
чами і лімузинами, ні пер
сональними туалетами чи 
ще чимось.

Потім з ’явилися королі, 
що все можуть, інші божі 
помазаники, і народ на май
данах уже тільки смиренно 
бив чолом об землю, бо 
вислуховував їхні укази

Ще потім прийшли фю-

рери і дуне, вожді і мар
шали. їх  народні маси і 
поготів не обирали, не при
значали і не міняли. Нав
паки ці володарі, коли їм 
щось не подобалося, самі 
могли поміняти кого хочеш, 
навіть цілі народи. Примі
ром, німецький фюрер Адо- 
льф ГІтлер під гребінець 
почистив свій фатерланд від 
інакомислячих, перебив єв
реїв, поляків, а батько і 
вождь радянських людей 
Йосип Сталін голодомором 
і репресіями ледве не пе
реробив на попіл і прах 
український народ, кримсь
ких татар, чеченців, нім
ців з Поволжя...

Зрозуміло, не своїми 
руками відкручував голови, 
а мудро — на основі без
смертного вчення, геніаль
ного прозріння і батьків
ської турботи про світле 
майбутнє.

А такс завжди надихає 
тих, хто крутиться біля са
трапів в надії поживитись 
на насильстві.

«Радий старатися!»,
«Яволь!» , «Ол райт!» —■ 
прибігали на тризну крива
ву всілякі жандармські ун

тери або чорносотенці, есе
сівці чи енкаведешники І 
бралися за свою чорну 
роботу.

Вони і тепер є оці «Раді 
старатися».

Дали нашому народу мож
ливість вийти з безсловес
ного стадного стану, збу
дувати правову процвітаючу 
державу, обрати собі чес
них ватажків, справжніх 
народних лідерів. Вже є 
такі: Горбачов і Єльцин.
Кравчук і Назарбаєв, Попов 
і Собчак, Бакатін і Шевард- 
надзе, Силаєв і Фокін. Зда
валось, ось-ось вони на 
своїх постах повернуть 
штурвали в потрібному на
прямку на благо людей. Але 
не виходить. Ті, хто під ли
чиною «безсмертного вчен
ня» грабував і наживавсь, 
залишивши іншим порожню 
скарбницю, інфляцію, дефі
цити і злидні, взялись за 
руки і вперлися, розкри
чалися на сесіях, з ’ їздах, 
пленумах. Можливість ви
ходу економіки з кризи 
за рахунок приватизації, 
свободи підприємництва на-

(Закінчення на 2-й стор.).



2 стор. ■«ЗА ІНЖ ЕНЕРНІ КАДРИ »

ЗАГИБЕЛЬ
ЛІНКОРА

(Закінчення. Початок 
в номерах 20, 21).

Уже перебуваючи на лі
куванні, дізнався з розмов 
врятованих матросів про 
долю тих, кого знав. За
гинув Юра Ґородецький — 
командир дивізіону живу
чості «Новоросійська», мій 
великий друг і колега. В 
розпалі рятувальних робіт 
він висловив слушну дум
ку: поки не пізно затопити 
погреби головного калібру і 
цим зменшити диферент на 
ніс. Одержавши згоду коман
дування, він разом з стар
шиною трюмних машиністів 
Касимовим спустилися в 
люк, щоб виконати цей на
мір,але через хвилину лін
кор перекинувся. Більше їх 
ніхто не бачив. Залишився 
тільки бушлат, переданий 
Касимовим комусь з ма
тросів. «Збережіть на па
м’ять, якщо не повернуся,

— сказав він. — Проща
вайте, братці!»...

У числі загиблих вияви
лась і більшість матросів- 
аварійників, які прибули 
на «Новоросійськ» разом 
зі мною з крейсера «Моло
то в» — Володя Дисенко, 
електрик Шепиш та інші. 
Вони поховані на кладови
щі «Комунарів».

Лікувався я більше міся
ця. Повернувшись на крей
сер, був представлений гос
тям з Москви — худож
нику і скульптору, які зна
йомилися з учасниками по
дій для створення пам’ят
ника - меморіалу загиблим 
військовим морякам. Це бу
ло сприйнято на флоті, як 
визнання героїзму і муж
ності усіх, хто боровся за 
врятування лінкора. Втім, 
уже після дослідження при
чин катастрофи були одер
жані вичерпні дані про

те, що корабель врятувати 
було неможливо. 186 квад
ратних метрів — такою ви
явилась пробоїна від ви
буху {напевне, надпотуж
ної міни, що залишилась в 
бухті після війни). У скеляс
тому грунті дна воронка ся
гала 18 метрів, що відпо
відало еквіваленту вибуху 
1200. кілограмів вибухівки. 
За розрахунками спеціаліс
тів вийшло, що одночас
ний забір забортної води 
всередину корабля переви
щував 3,5 тисячі тонн.

Згодом, читаючи різні 
публікації, відгуки на стат
ті про події на лінкорі «Но
воросійськ», я зустрівся з 
поширеною думкою, що не 
варто було вести безплідну 
боротьбу за корабель, який 
був приречений після тако
го вибуху. З відповідаль
ністю заявляю, що треба 
було стримувати напір води. 
Хай на п’ять, двадцять хви
лин наші д ії затримали 
момент перекидання лінко
ра. Коли б командування 
флоту прийняло правильні 
рішення, можливо, що цей 
додатковий час виявився б 
рятівним. На жаль, діяло 
воно не кращим чином. На 
мою думку, в питаннях бо
ротьби за живучість кораб
лів компетентність керів
ництва флотом була близь

кою до. нуля. Тому вважаю, 
що перед призначенням на 
високі посади нашим флот
ським керівникам необхідно 
проходити спеціальний курс 
навчання, де одною з дис
циплін має бути «Плаву
чість. непотоплюваність ко
рабля і організація бороть
би за його живучість». До 
цього висновку спонукає і 
загибель атомного підводно
го човна «Комсомолець».

Про те, що в Севастополі 
збираються учасники тих 
подій дізнався випадково, 
лікуючись в одному з ял
тинських санаторіїв. При
їхав туди всього на півто
ри доби. Зібралося близь
ко 400 чоловік. Багато при
їхали з дружинами, дітьми, 
онуками. Приїхали і рідні 
загиблих.

Зустріч ветеранів лінкора 
почалася в лекційному залі 
музею - панорами оборони 
Севастополя Коротка ін
формація про діяльність Ра
ди ветеранів лінкора, двого
динний документальний фільм 
про історію корабля, його 
бойовий шлях, а потім спо
гади учасників подій тра
гічної ночі.

На такій зустрічі я був 
вперше і теж отримав сло
во. На закінчення попросив 
тих матросів і старшин 
носових аварійних постів,

хто мене, офіцера з сусід
нього корабля, бачив і за
пам’ятав, з ким стримував 
напір води, підійти під час 
перерви.

Як я уже писав, тоді, під 
час подій, на лінкорі було- 
темно, обличчя матросів 
не міг бачити і, природно, 
не міг знати їх прізвищ, і 
все ж таки у перерві до* ме
не підійшов один. Це був 
Георгій Васильович Корзин- 
кін, колишній _ машиніст- 
турбініст лінкора. «Я вас па
м’ятаю», — сказав корот
ко. Він був єдиним аварій
ником, з яким я зустрівся 
того дня.

Він теж вперше приїхав 
на зустріч, і про долю 
своїх товаришів по бойо
вому посту не знав. Пізні
ше, коли були відкриті мар
мурові плити з прізвищами 
захоронених, він відшукав 
ще чотирьох побратимів.

Після обіду учасників зу
стрічі катерами доставили 
до причалу Госпітальної 
пристані. В одній з стінок, 
якраз навпроти місця, де 
перекинувся лінкор, вмуро
вана пам’ятна меморіальна 
плита з силуетом корабля 
і відповідним текстом. У 
воду були опущені вінки і 
квіти. Потім на міському 
кладовищі «Комунарів» він
ки; і квіти покладені до па-

мзтника-мбгили, де покоя
ться тіла кількох десятків 
моряків "“'з «Новоросійська» 
і інших кораблів. Це було 
перше захоронення. Всі ін
ші провадились на Братсь
кому кладовищі Північної 
сторони. Саме там, біля па
м’ятника «Вітчизна —- си
нам», 29 жовтня минуло
го року відбувся мітинг-рек- 
вієм пам’яті загиблих 35 
років' тому моряків лінко
ра. Разом з ветеранами 
«Новоросійська» сюди при
йшли делегації моряків 
Чорноморського Флоту, ти
сячі трудящих міста-Героя 
Севастополя. Відбулося від
криття 24 нових мармурових 
плит.

Всього на кладовищах 
міста захоронено 6бЗ чер- 
вонофлотців з «Новоросій
ська» та аварійників з ін
ших кораблів.

Почесний караул моряків 
Чорноморського Флоту з 
опущеним військово - мор
ським прапором урочистим 
маршем пройшов біля па
м’ятника загиблим, віддаючи 
данину поваги мужності ма
тросів, старшин і офіцерів.

Ці свої спогади про події 
трагічної ночі я відправив 
письменнику М. Черка
щину, відгукнувшись, на його 
прохання.

ІА^іервня 1991 року.

(Початок на 1-й стор.).
звали реставрацією% капіта
лізму; діячів, що виступа
ють за гласність і плюра
лізм думок — деструктив
ними силами; тих, хто пра
гне взятися за вільну пра
цю на землі — куркулями; 
хто відроджує національну 
самосвідомість, суверенність 
і свободу вибору — націо
налістами і зрадниками.

А раз так, то де ти, Лав- 
рентію Павловичу з своїми 
поплічниками?

— Ми тут, раді служити! 
— з готовністю відгукую
ться однодумці з відомств 
Пуго і Полозкова, Язова і 
Крючкова, зловісних особ
няків у Вільнюсі, Комраті, 
Владикавказі, Степанакерті, 
де конструювалися і кон
струюються, так звані, ко
мітети національного по
рятунку та інші «стабілі
зуючі» структури.

А ОМОН? Це ж останнє 
слово каральної технології. 
— Хочете самостійність?— 
спитали литовців до зубів 
озброєні омонівці. — Одер
жуйте! — ! розгромили 
телецентр у. Вільнюсі, мит
ниці в трьох прибалтійсь
ких суверенних республіках.

Було тоді втіхи у тих, 
хто й сьогодні реально 
утримує владу в своїх ру
ках. і не віддає її  народу, 
най хоч світ розколеться 
навпіл.

Цей живкий, знахабнілий 
клан, породжений ста лі н- 
щиною, знає твердо, що ті
льки удушуючи народ мате- 
теріально, можна зламати 
його .морально, і душить на 
залізничних станціях, де за
тримують вагони і контей
нери з конче потрібними 
людям товарами, на базах 
і складах, у відомчих ка
бінетах, міністерствах, на 
вузьких партійних зібран
нях, де проектують найріз
номанітніші заходи — ті
льки не ті, що на користь 
людям.

Прем’єр Павлов, який усе 
життя ходить в номенкла
турі і не знає, почім фунт 
лиха, замість . того, щоб

латати дірявий бюджет за 
рахунок приборкання над
мірних апетитів багато
тисячного легіону дармоїдів- 
апаратників з величезними 
посадовими окладами, при
вілеями і пільгами, за раху
нок скорочення видатків на 
утримання, відкинутих на
родами різних країн, омарк- 
сичених наджибулів і мері- 
амів, кинувся потрошити 
кишені своїх бідних Іванів 
і довів їх до ще більших 
злиднів.

Отже, кому сльози, а ко
му «хай живе!». І ожили 
ті, у першу чергу, хто «ра
дий старатися».

— Ага, — вирішили вони, 
— якщо сам Павлов взяв
ся душити, то ми, місцеві 
прем’єри і прем’єрчики, 
завторгами і завбанями, 
завцінами і завподатками 
вже доведемо цю справу 
до кінця.

І пішло. У павловській 
постанові ні слова не ска
зано про триразове підви
щення ціни на просту га- 
зовану воду. А харчоторгів- 
ське відомство взяло та й 
зробило цю отруєну нітра- 
цами бузьку воду майже 
золотою (по ціні) — три 
копійки за склянку. Добре, 
що в автоматах нема ще від
повідних отворів, а то за 
сироп брали б валютою.

А ось телевідомство 
пішло далі — вирішило 
взяти у своїх клієнтів те, 
що вже давно відібрали, 
наприклад, за прокат теле
візорів. Апарат, за користу
вання яким людина впро
довж багатьох років ви
плачувала чималі суми, по 
логіці, після повного його 
викуплення і сплати вар
тості обслуговування (тобто, 
надання прокату) мав би пе
рейти в ї ї  власність. Так 
ні, у відомстві вирішили на
впаки, ще більш закабалити 
клієнтів— продовжують зди
рати гроші за прокат, по 
суті, вже не належних йо
му телевізорів, підвищивши 
вартість цієї ведмежої по
слуги майже вдвічі. Отже, 
— раби, заложники ві

домства. І ніхто не засту
питься, не зупинить загре
бущі руки!..

Раді старатися, обирати 
залежних аід них людей і, І 
так звані, експлуатацій
ники з комунально-житло
вого відомства, йкі теж
удвічі підвищили вартість 
неіснуючих витрат на ре
монт житла. А під’їзди,
підвали як стояли обшар
пані, з вибитими вікнами, 
дверями, так і стоять. Ма
лого того, УЖСК-2 у Він
ниці, (певно, не тільки він) 
уже десять років щоміся
ця стягує у жильців проші 
ще й за капітальний ремонт, 
якого ніхто і в очі не ба
чив.

Ось так стараються і 
відомства, і місцева влада, 
і міністерства, аби більше 
взяти у свого любого на
роду. А ось дати йому 
— рука німіє. У 30-му від
діленні зв’язку немічні ста
рики і старенькі іноді по 
тижневі ходять і не мо
жуть одержати свою жалю
гідну пенсію: то нема кому 
працювати, то банк грошей 
не дав., і ні в кого душа 
не болить за цих безпо
мічних людей, для яких 
пенсія — єдиний засіб 
існування.

А що таке податок за 
продаж? Здоровий глузд 
підказує, що це відрахуван
ня на користь держави,
які мають віддавати ті, хто 
щось продає. А виходить 
навпаки, розлучаються з 
своїми кровними червін
цями ті, хто, нарешті, щось 
знайшов на порожніх поли
цях магазинів і купляє со
бі. Отже, крім три-п’яти
разового подорожчання жит
тя, ще й сплачує різні до
бавки.

Хто ж усе це вигадує? 
Думається не одні керівні 
економісти і чиновники з 
Держкомцін, а й ті, вгорі і 
внизу, для кого народ —
це просто безлике населен
ня, з яким можна робити 
що завгодно собі на втіху 
і збагачення.

А. НОВІНСЬКИЙ.

ПОЕЗІЇ СТЕПАНА 
ЛІСОВОГО

А месяц будет плыть и 
плыть,

Роняя весла по оаерам.
С. Есенин.

РУСААКА
Б Р О Д Я Т -б р е д ят  п о

оврагам
Косматые страхи,
Напились болотной

браги,—
Слышны всхлипы, ахи... 

Вот засветится окошко 
Надеждой голубой,
И проложится дорожкой 
Лучик золотой...
Полезу в камыши, 
Заколышу зори-блики. 
Понесутся в тиши

Расстревоженных птиц 
вскрики...

Р ы баки среди дня —  
Вроде делать так негоже: 
С ч а с т л и в о г о  
м е н я  В  с е т я х  

на песок
положат. * * *

Из дальних далей, 
журавлиных жалей —- 
криков наяву,

когда-нибудь 
я приплыву...
— Прости 
за стих, 
прости,
что будет больно, 
когда среди 
поклонников своих 
невольно
, по мне 
ты станешь 
мужа

выбирать ★ * *

Смотрите, завидуйте...
Вл. Маяковский.

ПОСТАВЛЕНО соловьи-но 
дело:

покупают фото—голый 
зад,

хо ть  зн а ю т, ч то  э то —  
тело

испорченных баб.
Шашнями источенного. 
Добра —  навалом : 
Смотрите лучше мою 

а-на-то-ми-ю
. Ура! — заявок гора,

н о  я  в о т  с  т а к о й  
партитурой без 
паспорта запросто 
в рай нахалом 
вновь вхожу.
Сотрите мораль 
покрывал — 
слоновью кожу.

* * * Л етит, 

л е т и т  с т е п н а я
кобылица 

И мнет ковыль.
А. БЛОК.

В  БОЛЬШОМ мире
гулком,

Где неразрывны НЕТ и ■АЛ
.В 

каком -то тем ном
переулке

Моя стреножена судьба. 
Жизнь умчалася

небылицей 
Оседает дпрожная пыль 
И  только ночам и снится, 
Как полузабытая быль,—  
«Рыщ ет в поле кобылица 
И мнет копытами ковыль».
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